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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0062268-93.2012.815.2001
ORIGEM: 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital 
RELATOR: Juiz Miguel  de  Britto  Lyra  Filho, convocado para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Francisco Ariosvaldo Ferreira Nóbrega
ADVOGADO: Cândido Artur Matos de Sousa e outros
APELADO: Estado da Paraíba
PROCURADORA: Maria Clara Carvalho Lujan

APELAÇÃO  CÍVEL. DECLARAÇÃO  DE  NULIDADE  DE  ATO
ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO. ALEGADO
AFASTAMENTO DE MILITAR DA CORPORAÇÃO SEM QUE TENHA
SIDO OBSERVAD O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESCRIÇÃO
DO  DIREITO  DE  AÇÃO.  DEMANDAS  CONTRA  A  FAZENDA
PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 1º
DO  DECRETO  Nº  20.910/32.  EXTINÇÃO.  RECURSO  SUJEITO
AOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.
 
-  Nas  demandas  propostas  contra  a  Fazenda  Pública,  a
pretensão prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1º do
Decreto nº 20.910/32.

- Tendo em vista que a matéria já é pacífica nos Tribunais
Superiores,  não há como não atrair  ao caso a disposição
do  art.  557  do  CPC,  que  autoriza  o  relator  a  negar
“seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula
ou  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.

Vistos etc.
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FRANCISCO  ARIOSVALDO  FERREIRA  NÓBREGA apelou  da
sentença do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital (f. 61/63) que
julgou  extinta  a  presente  ação  declaratória  c/c  reintegração  ao  cargo,
ajuizada em face do ESTADO DA PARAÍBA, reconhecendo a ocorrência da
prescrição quinquenal.

Nas razões apelatórias, pede a reforma da decisão sustentando
que a prescrição não se operou, tendo em vista que o ato que resultou no
seu  afastamento  dos  quadros  da  Polícia  Militar  da  Paraíba  não  teria
observado as garantias mínimas previstas na Constituição da República,
havendo afronta ao devido processo legal, ampla defesa e o contraditório.
Por fim, pugna por honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da
condenação (f. 65/83).

Contrarrazões (f. 100/108).
 
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.
   

DECIDO

Inicialmente, constato que o apelante apresentou dois recursos
apelatórios: o primeiro (f. 65/84), em 23/01/2014, foi subscrito pelo Bel.
Cândido Artur Matos de Sousa; o  segundo  (f.  87/94), protocolado em
27/01/2014, foi assinado pelo Bel. Francisco de Andrade Carneiro Neto.

No caso em tela, deve prevalecer o primeiro recurso. Isso
porque,  além de  ser  tempestivo,  foi  assinado  pelo  novo  advogado  do
autor/apelante, Bel. Cândido Artur Matos de Sousa, conforme procuração
de f. 84, bem como petição de substabelecimento, SEM RESERVAS (f. 98),
através da qual o  Bel. Francisco de Andrade Carneiro Neto renuncia aos
poderes que lhes foram conferidos pelo apelante nos em epígrafe. 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim decidiu:

AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUBSTABELECIMENTO
SEM  RESERVA  DE  PODERES.  SIGNATÁRIO  DO  RECURSO  SEM
PODERES NOS AUTOS. O advogado que substabelece, sem reserva,
não detém mais poderes inclusive para outorgar  poderes a outros
procuradores.  Recurso  firmado  por  procurador  substabelecido  por
advogado  sem  poderes  constituídos  nos  autos.  APELO  NÃO
CONHECIDO.1

1 TJ/RS - Apelação Cível Nº 70058765314, Relator: Elisabete Correa Hoeveler . Décima Terceira Câmara Cível,

Julgado em 16/06/2014.
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Assim, não se conhece de recurso interposto por advogado que
substabelecera,  sem  reservas,  os  poderes  que  lhe  foram  outorgados,
porquanto carece de capacidade processual para continuar no patrocínio
dos interesses do recorrente, prevalecendo as razões recursais de f.
f. 65/84, por sinal, apresentadas dentro do prazo legal.

Pois bem, os autos revelam que o autor/apelante ingressou nos
quadros da Polícia Militar da Paraíba em 23/07/1984, sendo licenciado em
julho  de  1996  (f.  12).  Não  obstante,  afirma  que  seu  comportamento
sempre foi considerado bom e nunca teve nenhum ato que desabonasse
sua conduta junto à Corporação, e seu afastamento não teria observado
garantias previstas na Constituição Federal, como o devido processo legal,
à ampla defesa e o contraditório.

 
Postula, então, ser reintegrado aos quadros da Instituição, bem

como o pagamento dos vencimentos que deixou de receber.
 
O Juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, antes mesmo

de determinar a citação, reconheceu a prescrição da pretensão autoral
e extinguiu o feito com base no art. 269, inciso IV, do Código de Processo
Civil, bem como no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, este último que
contém a seguinte redação:

Art. 1º. As Dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal,
Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Conforme observa-se dos autos, o licenciamento do miliciano (a
pedido) ocorreu em 25 de julho de 1996, segundo documento de f. 12,
juntada aos autos pelo próprio demandante, enquanto a presente ação
declaratória foi ajuizada em 18 de janeiro de 2012 (f. 02).

Como bem entendeu a Magistrada e a douta Procuradora de
Justiça,  de  fato  já  ocorreu  a  prescrição  do  próprio  fundo  de  direito,
porquanto já são passados mais de 16 (dezesseis) anos da prática do
ato administrativo que resultou no afastamento do demandante.

 
Portanto, no caso em tela, incide a regra do art. 1º do Decreto

nº 20.910/32, que fixa o lapso prescricional de 5 (cinco anos) para a
proposição  de  demandas  contra  a  Fazenda  Pública  com  vistas  ao
reconhecimento de  todo e qualquer direito, seja qual for a natureza,
contado o prazo da data do fato ou ato que originou a ação.

 
Desse modo, para buscar o decreto judicial o promovente tinha

5 (cinco) anos, contados do ato do licenciamento. Não o fazendo, restou
prescrito o fundo de direito, não prosperando a tese da imprescritibilidade
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de ato nulo.

Uma vez configurada a prescrição ou a decadência do direito,
não é possível reabrir discussão a respeito do conteúdo e dos motivos que
ensejaram a prática do ato administrativo.  Essa é a posição pacífica do
Superior Tribunal de Justiça, conforme os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS.
ATO  ADMINISTRATIVO  CONSIDERADO  NULO.  REINTEGRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO.
1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a
negativa  de  provimento  ao  agravo  regimental.  2.  Entendimento
desta Corte no sentido de que mesmo em se tratando de ato
administrativo  nulo,  não  há  como  afastar  a  prescrição
quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a
reintegração  de  policial  militar.  Súmula  83/STJ.  Precedentes:
AgRg no REsp 1.167.430/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Quinta Turma, DJe de 13.12.2010; AgRg no REsp. 1.021.679/SC, Rel.
Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 9.3.2009; REsp. 869.811/CE,
Rel.  Min.  Arnaldo  Esteves  Lima,  Quinta  Turma,  DJU  de  7.2.2008;
AgRg nos EREsp 545.538/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Terceira Seção, DJe de 5.11.2009. 3. Agravo regimental não provido.2

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PEDIDO DE
REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. DECRETO
Nº  20.910/32.  OCORRÊNCIA.  1. A  ação  que  objetiva
reintegração de servidor público deve ser proposta no prazo
de cinco anos (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32) do ato de
exclusão  ou  licenciamento,  ainda  que  se  trate  de  ação
ajuizada  em  face  de  ato  nulo  e  que  trate  de  verbas
alimentares. 2. A questão relativa à aplicação ao caso do disposto
no artigo 198 do Código Civil não foi devidamente prequestionada e,
ainda que assim não fosse, a incapacidade para o serviço militar não
se confunde com a incapacidade civil regulada no artigo 3º do Código
Civil,  razão  pela  qual  não  há  falar  que,  em  hipóteses  como  a
presente, não corre a prescrição. 3. Agravo regimental improvido.3

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  VIOLAÇÃO  DE
DISPOSITIVO DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA
DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO
DE  POLICIAL  MILITAR.  REINTEGRAÇÃO.  PRAZO  PRESCRICIONAL.
DECRETO N.  20.910/32.  PRECEDENTES.  SÚMULA 83/STJ.  AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.

2 AgRg no REsp 1323442/AM, Rel. Ministro Mauro Campell Marques, Segunda Turma julgado em 14/08/2012,
DJe 22/08/2012.

3 AgRg  no  REsp  1171808/RS,  Rel.  Ministra  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Sexta  Turma,  julgado  em
14/02/2012, DJe 27/02/2012.
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Mostra-se  inviável  a  apreciação  de  ofensa  a  dispositivos
constitucionais,  uma vez que não cabe a esta Corte,  em sede de
recurso  especial,  o  exame  de  matéria  constitucional,  cuja
competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art.  102,  inciso  III,  da  Carta  Magna.  2.  Inexistente  a  alegada
violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na
medida da pretensão deduzida,  como se depreende da leitura  do
acórdão recorrido, que enfrentou os temas abordados no recurso de
apelação,  qual  seja,  que o agravante sofreu penalidade disciplinar
que retrata toda a "injustiça sofrida".  3. A jurisprudência desta
Corte é pacífica no sentido de que o prazo para propositura
de  ação  de  reintegração  de  Policial  Militar  é  de  5  (cinco)
anos,  a  contar  do  ato  de  exclusão  ou  licenciamento,  nos
termos  do  Decreto  n.  20.910/32.  Precedentes.  Súmula
83/STJ. 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é
no sentido de que, mesmo em ato administrativo nulo, não
há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura
da  ação  em  que  se  pretende  a  reintegração  de  policial
militar. Agravo regimental improvido.4

No mesmo sentido, destaco precedentes desta Corte:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE  ATO
ADMINISTRATIVO  C/C  REINTEGRAÇÃO  DE  CARGO  PÚBLICO.
POLICIAL MILITAR. SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO. ASSUNTOS
PARTICULARES.  DEFERIMENTO.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL
RECONHECIDA. ART.  1º DO DECRETO  20.910/1932. RATIFICAÇÃO
DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO.  Decorridos  mais  de  cinco  anos
entre o ato que licenciou, a pedido, o Soldado da Polícia Militar e o
ajuizamento  da  demanda  para  anulação  e  reintegração  no  cargo,
impõe-se o reconhecimento da prescrição, com fundamento no art.
1º, do Decreto Nº 20.910/32.5 

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE  ATO
ADMINISTRATIVO  C/C  REINTEGRAÇÃO  DE  CARGO  PÚBLICO.
POLICIAL MILITAR. SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO. ASSUNTOS
PARTICULARES.  DEFERIMENTO.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL
RECONHECIDA.  ART.  1º DO DECRETO  20.910/1932.  RATIFICAÇÃO
DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO.  Decorridos  mais  de  cinco  anos
entre o ato que licenciou, a pedido, o Soldado da Polícia Militar e o
ajuizamento  da  demanda  para  anulação  e  reintegração  no  cargo,
impõe-se  o  reconhecimento  da  prescrição,  com  fundamento  no
art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Não prospera a afirmação de que o
prazo prescricional não teve seu marco inicial, em razão de não ter
sido o ato de licenciamento/exoneração publicado em Diário Oficial,

4 AgRg no AREsp 70.915/DF, Relator:  Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/02/2012,
publicação: DJe 09/02/2012.

5 Apelação Cível nº 200.2012.095124-5/001. Relator: Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Quarta
Câmara Cível, publicação: 23/09/2013.

http://www.jusbrasil.com/topicos/11715741/artigo-1-do-decreto-n-20910-de-06-de-janeiro-de-1932
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109767/decreto-20910-32
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11715741/artigo-1-do-decreto-n-20910-de-06-de-janeiro-de-1932
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109767/decreto-20910-32
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109767/decreto-20910-32
http://www.jusbrasil.com/topicos/11715741/artigo-1-do-decreto-n-20910-de-06-de-janeiro-de-1932
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109767/decreto-20910-32
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porquanto  é  entendimento  assente  na  jurisprudência  pátria,
notadamente no Superior Tribunal de Justiça, que a publicação em
Boletim de Serviços não constitui qualquer ilegalidade.6 

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE  ATO
ADMINISTRATIVO  C/C  REINTEGRAÇÃO  DE  CARGO  PÚBLICO.
POLICIAL  MILITAR.  LICENCIAMENTO  A  PEDIDO.  ASSUNTOS
PARTICULARES.  DEFERIMENTO.  PUBLICAÇÃO.  BOLETIM INTERNO.
VALIDADE.  INGRESSO  DA  AÇÃO.  PRAZO  SUPERIOR  AO  DA
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  RECONHECIMENTO.  ART.  1º DO
DECRETO  20.910/1932.  RATIFICAÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.  Deve  ser  confirmada  a  sentença  recorrida,  em
todos os seus termos, não merecendo prosperar a assertiva contida
nas  razões  recursais,  de  inexistência  da  prescrição  por  falta  de
publicação do ato, quando este se efetivou no Boletim Interno da
Polícia  Militar.  Decorridos  quase  20  (vinte)  anos  entre  o  ato  que
licenciou a pedido, o Soldado da Polícia Militar e o ajuizamento da
demanda  para  anulação  e  reintegração  no  cargo,  impõe-se  o
reconhecimento da prescrição, com fulcro no art.  1º, do Decreto nº
20.910/32.7 

Assim, não há como não atrair ao caso o art. 557 do CPC, que
autoriza  o  relator  a  negar  “seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou
com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.”

Isso posto, com arrimo no art. 557 do CPC, nego seguimento
ao recurso apelatório, mantendo a sentença recorrida por seus próprios
fundamentos. 

Corrija-se a autuação, de modo que passe a constar os nomes
dos novos advogados do apelante, conforme procuração de f. 84.  

Intimações necessárias. 
Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 25 de fevereiro de 2015.

Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
                        Relator

6 Apelação  Cível  nº  0071724-67.2012.815.2001.  Relator:  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho, Quarta Câmara Cível, publicação: 06/05/2014.

7 Apelação Cível nº 200.2012.076455-6/001, Relator: Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Quarta
Câmara Cível, publicação: DJ 05/06/2014.

http://www.jusbrasil.com/legislacao/109767/decreto-20910-32
http://www.jusbrasil.com/topicos/11715741/artigo-1-do-decreto-n-20910-de-06-de-janeiro-de-1932
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109767/decreto-20910-32
http://www.jusbrasil.com/topicos/11715741/artigo-1-do-decreto-n-20910-de-06-de-janeiro-de-1932
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